
هنوز پابرجاست
همزمان با آغاز دهه فجر، کاربران فضای 
مجازی هشتگ #امام_آمد را در توییتر 
فارسی داغ کردند. در ادامه چند نمونه از 
توییت های منتشــر شده توسط کاربران 
را می خوانید: »پس از 14 ســال تبعید، 
هواپیمای حامل سید روح اهلل خمینی در 
ساعت 9 و27 دقیقه صبح 12 بهمن 57، 
در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشســت. 41 سال از آن روز گذشت و به 
کوری چشــم منافقان و براندازان، ایران و انقالِب ما هنوز پابرجاست... دفتر 
چهل برگ پربار انقالب با همه فراز و نشــیب ها از امروز وارد چهل و یکمین 

برگ خود شد. گام دوم انقالب را باید با هم هرچه محکم تر برداریم«.

جایگاه زنان در انقالب
صفحه توییتری »ریحانه«، منتسب به دفتر 
حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ای با انتشار 
تصویر نوشــته ای به مناسبت سالروز ورود 
امام خمینی )ره( به کشور، بخشی از بیانات 
رهبر انقالب درباره جایگاه زنان ایرانی بعد از 
انقالب و تجلیل از آن ها به واسطه وجود امام 
خمینی )ره( را باز نشــر داد. در این پست 
توییتری به نقل از رهبر انقالب آمده است:»در حقیقت باید گفت که بعد از انقالب، 
از زن ایرانی تجلیل شده است. پیش قراول این تجلیل هم امام بزرگوار بود که با 
همه وجود برای زن ایرانِی مسلمان ارزش و احترام قائل بود. همین بینش بود که 

موجب شد زنان کشور در انقالب اسالمی سهم بزرگی را ایفا کردند«.

جزو مردم نیستید
حامد بهــداد پس از دریافت جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد در جشــن منتقدان 
ســینمایی، صحبت های عجیب و غریبی 
انجــام داد که حســابی در فضای مجازی 
حاشــیه ســاز شــد. بهداد در بخشی از 
صحبت هایش گفت: »ما خود خود مردمیم، 
این اسم مزخرف سلبریتی را از روی صورت 
ما بردارید«. کاربران هم در واکنش به این صحبت ها، هشتگ مربوط به نام او را در 
توییتر فارسی ترند کردند. کاربری نوشته است: » بسیاری از شما سلبریتی ها، اصاًل 
از مردم نیستین چون تنها باری که از خیابون همت به پایین میایید، وقتیه که 
می رید فرودگاه واسه سفرای خارجی«. کاربر دیگری هم نوشته است: »کسانی که 

دغدغه شون ماشین میلیاردی زیر پاشونه چطور می تونن از مردم باشن؟«

روحش شاد
پرویز پرستویی یک روز پس از درگذشت 
ولی اهلل شــیراندامی، با انتشار تصویری 
از این پیشکســوت سینما و تلویزیون در 
اینستاگرامش نوشــت: »آخرین نمایش 
به کارگردانی این هنرمند فقید با عنوان 
»هنر کمدی« نوشته ادواردو فیلیپو سال 
91 در ســالن اســتاد ناظرزاده کرمانی 
تماشــاخانه ایرانشــهر به روی صحنه رفت. وی همچنین پس از اجرای این 
نمایش، کتاب »تحلیل کارگردانی نمایش نامه مرگ پیشه ور« را تألیف کرد که 

توسط انتشارات نمایش چاپ شد. روحش شاد و یادش گرامی«.

 محمد تربت زاده تا همین چنــد وقت پیش، عبارت 
»کار خودشــونه« سوژه طنز توییتر و شــوخی کاربران 
فضای مجازی با تحلیل های سیاســِی آبکی بود! اوضاع 
سیاسی و غیرسیاسی جهان اما در این چند وقت آن قدر 
عجیب و غریب شــده که حاال دیگر حتی تحلیلگرهای 
خبره و کارکشــته هم در خیلی از موارد، معتقدند واقعاً 
کار خودشــونه! درســت مثل ماجرای شــیوع ویروس 
کرونــا در چین که حاال و پس از گذشــت چند هفته از 
مشاهده نخســتین مورد آن در شهر »ووهان«، خیلی از 
کارشناس های سیاسی به این نتیجه رسیده اند که انتشار 
این ویروس، بخشی از جنگ تجاری آمریکا با چین است 
و غربی ها که حسابی از توسعه اقتصادی چین در هراس 
بودند، برای پشت سر گذاشتن رقیب  چشم بادامی شان، 
رو به روش ناجوانمردانه  »بیوتروریســم« آورده و ویروس 
کرونا را در کشــور چین گســترانده اند. برخی ها هم پای 
شــرکت های بزرگ داروســاز غربی را وسط کشیده اند و 
معتقدند به زودی و پس از شیوع گسترده جهانی ویروس، 
این شرکت ها با داروی درمان کرونا وارد بازی می شوند و 

سود کالنی به جیب می زنند! 

 کدخدای اقتصاد جهانی
جنگ اقتصادی آمریکا و چین تقریباً دو سال پیش آغاز 
شد. زمانی که ترامپ تصمیم گرفت به وعده انتخاباتی اش 
عمل کند و بر کاالهای وارداتی چین تعرفه گمرکی ببندد. 
آمریکایی ها خیلی زود تعرفه 34 میلیارد دالری مدنظرشان 
را بر کاالهای چینی اعمال کردند. از آن طرف چینی ها هم 
برای تالفی، روی کاالهای آمریکایی تعرفه بستند و جنگ 
تجاری دو کشور به طور رسمی آغاز شد. هرچند رهبران 
دو اقتصاد بزرگ جهــان پس از دو ماه جنگ تجاری، در 
حاشیه نشست گروه 2۰ در آرژانتین، به توافق هایی دست 
پیدا کردند که قــرار بود جنگ تجاری را متوقف کند اما 
مدتی بعد، خبر دســتگیری »منگ وانژو« معاون رئیس 
هیئــت مدیره و رئیس امور مالی شــرکت بزرگ چینی 
هواوی، یک بار دیگر به آتش جنگ میان دو کشــور دامن 

زد. درحالی که آمریکایی ها خیال می کردند از طریق جنگ 
تجاری می توانند مانع رشــد اقتصادی چینی ها شوند اما 
چشــم بادامی ها بنا به دالیل پیچیده اقتصادی مثل نرخ 
پایین دستمزدها در کشورشــان، روز به روز قدرتمندتر 
می شــدند و نبض بازارهای جهانی را بیشتر از پیش در 
اختیار می گرفتند. رشد اقتصادی چینی ها در چندماه اخیر 
آن قدر سرسام آور بود که بسیاری از کارشناسان این حوزه، 
پیش بینی می کردند چینی ها به زودی کدخدای اقتصادی 
جهان می شوند و سیســتم اقتصادی مدنظر خودشان را 
جایگزین سیســتم اقتصادی فعلی جهانی می کنند که 
توسط آمریکایی ها پایه گذاری شده است. رشد اقتصادی 
چینی ها که حتی جنگ تجاری هم نتوانسته بود مانع آن 
شود اما از چند هفته پیش و پس از شیوع ویروس کرونا 
در این کشور، کمی تا قسمتی متوقف شد. حاال بسیاری 
از کارخانه های بزرگ دنیا، فعالیتشان را به طور موقت در 
چین متوقف کرده اند که اگر این رویه ادامه داشته باشد، 
می تواند اقتصاد چین را در عرض چند ماه، به اندازه چندین 
سال عقب بیندازد و آمریکایی ها را یک بار دیگر تبدیل به 

پادشاه بدون رقیب اقتصاد جهانی کند.

 بیوتروریسِم آمریکا
عبارت »بیوتروریســم« توسط کارشناس های این حوزه، 
این طور تعریف شده اســت: »انتشار عوامل بیولوژیکی با 
هدف کشتن یا آسیب رســاندن به انسان  ها، حیوانات و 
گیاهان با قصد و نیت قبلی و به منظور وحشــت آفرینی، 
تهدیــد و وادار کــردن یک دولت یا گروهــی از مردم به 
انجام عملی خاص یا برآورده کردن خواســته ای سیاسی 

یا اجتماعی«.
برخی از تحلیلگرهای سیاسی، با استناد به این تعریف و 
سابقه آمریکایی ها در زمینه بیوتروریسم، معتقدند انتشار 
»کرونا« بی برو برگرد، نقشــه آمریکایی هاست. اگر فکر 
می کنید این نظریه بیش از اندازه بدبینانه است، بد نیست 

ادامه مطلب را بخوانید.
کنوانســیون جهانــی »بازدارندگــی حقوقــی کاربرد 

جنگ افزار های بیولوژیکی« تا االن توســط بســیاری از 
کشورهای جهان امضا شده اما آمریکایی ها که معموالً در 
بسیاری از این کنوانسیون های حقوقی، پرچمدار هستند، 

تا االن حاضر نشده اند زیر بار امضای آن بروند. 
حاال به این ماجرا اضافه کنید خبری را که مدت ها پیش از 
انتشار ویروس کرونا در چین، در رسانه ها منتشر شده بود؛ 
انستیتوی ملی بهداشت آمریکا چند وقت پیش اعالم کرده 
بود در حال کار روی واکســنی خاص علیه نوعی ویروس 
جدید است! ویروسی که حاال خیلی ها معتقدند همان کرونا 
بوده و آمریکایی ها پیش از انتشار آن در چین، فکر در امان 

ماندن خودشان و شهروندانشان را کرده اند.

 ذوق زدگی آقای وزیر
محکم ترین مدرکی که دســت داشتن آمریکا در شیوع 
ویــروس کرونا را تأیید می کنــد، مصاحبه »ویلبر راس« 
وزیر بازرگانی آمریکا با »فاکس نتورک بیزینس« است که 
فیلم آن حسابی در فضای مجازی سروصدا به راه انداخته 
اســت. راس در بخشی از مصاحبه  جنجالی اش می گوید: 
»نمی خواهم در مورد این بیماری بسیار تأسف آور و وخیم 
شادمانی کنم.. )اما( واقعیت این است که این مسئله موجب 
می شــود در مورد زنجیره تأمین محصوالت فکر شود... 
بنابراین فکر می کنم این مســئله به تسریع در بازگشت 
شغل ها به آمریکای شمالی کمک خواهد کرد... بخشی از 
این شغل های جدید در آمریکا و بخشی هم می توانند در 

مکزیک باشند«. 
از آن طرف برخی از رسانه های چینی هم مدعی شده اند 
انتشار کرونا ربطی به ســوپ خفاش ندارد و این ویروس 
نخستین بار در یک آزمایشگاه در شهر ووهان دیده شده و 

از آنجا به تمام کشور سرایت کرده است.

 پیش بینی کرونا در سال 2011
دست داشتن آمریکایی ها در ماجرای انتشار کرونا هرچند 
کمی عجیب و غریب به نظر می رســد اما آمریکایی های 
منتقد سیاســت های دولتشان، مدت هاست به این روش 
مبارزه ناجوانمردانه دولتمردانشــان با رقبای سیاســی و 
اقتصادی عادت کرده اند. نمونه اش هم انبوهی از فیلم های 
آخرالزمانی ســاخته شــده در هالیوود که در بسیاری از 
آن ها، دولت آمریکا ویروسی خاص را برای منافع سیاسی 
و اقتصادی، در جهان انتشار می دهد. یکی از این فیلم های 
آخرالزمانی به نام »شیوع« اما چند روزی است که حسابی 
در فضای مجازی حاشیه ساز شده است. فیلمی که سال 
2۰11 تولید شــده و در باره گسترش ویروسی شبیه به 
کرونا در جهان است. در فیلم شیوع، دقیقاً تمام اتفاق هایی 
که در چند هفته اخیر به وقوع پیوسته، پیش بینی شده 
است. منبع ویروِس داخل فیلم، مثل منبع ویروس کرونا، 
خفاش اســت و عالئم آن هم مو نمی زند با عالئم کرونا. 
جالب تر اینکه انتشــار این ویروس، دقیقــاً از چین آغاز 

می شود و سپس به تمام جهان می رسد!
با تمام این حواشــی اما به جز چندین نفر از دولتمردان 
روسیه که به طور رســمی دولت آمریکا را مقصر انتشار 
ویروس کرونا در جهان اعالم کرده اند، هنوز منبع رسمی 
دیگری، ایــن موضوع را تأیید نکرده، اما موج گســترده  
انتقادهای مجازی و رسانه ای، حاال دامنگیر دولت آمریکا 
شــده و دولتمردان این کشور بیشتر از همیشه زیر فشار 
افکار عمومی قرار گرفته اند و به نظر نمی رســد اگر دست 
داشتنشان در این ماجرا اثبات شود، بتوانند به راحتی از زیر 

بار مسئولیت آن شانه خالی کنند.
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 گفت وگو با امیرعباس ربیعی، نویسنده و کارگردانی که با فیلمی تاریخی سیاسی به جشنواره امسال آمده است

سفر به دهه 60 با »لباس شخصی«

احتمال دست داشتن ایاالت متحده در انتشار ویروس جدید در چین قوت گرفت
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70میلیارد بدهی در استقالل

»شفر« و »استرا«
 صدرنشین طلبکاران آبی

 آشنایی با آثار مستندی که 
در جشنواره فجر سی وهشتم اکران می شوند

از »بانو« تا »قصه دختران فروغ«

بارسلونا، هالند و منچستریونایتد

 برندگان و بازندگان
ترانسفر  زمستانی

روزی که اسرائیل نگران شد
فؤاد آگاه : شــمارش معکوس نهایی برای 
فروپاشــی کامل رژیم شاهنشــاهی از 12 
بهمــن 57 و با ورود امــام)ره( به ایران آغاز 
شد. 41 ســال پیش، مثل امروز، 13 بهمن 
57، خبرنگاران داخلی و خارجی در »مدرسه 
علوی« به دیدار امــام)ره( رفتند. این دیدار 
را با حســاب و کتاب های امروزی، می شود 

نخستین نشســت مطبوعاتی یا مصاحبه مطبوعاتی امام)ره( در ایران دانست. در 
ادامــه برخی از عناوین خبری، خبرهای کوتــاه و... را که خبرگزاری ها، روزنامه ها 
و رســانه های مختلف داخلی از روز 13 بهمن 57 و این دیدار منتشــر کرده اند، 
می خوانید: » - مصاحبه مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در ساعت 

8 و 3۰ دقیقه بامداد در مدرسه علوی محل اقامت حضرت امام برگزار شد.
- در محوطه حیاط مدرســه علوی هزاران تن اجتماع کردند که با دادن شــعار 
اســتقالل، آزادی، جمهوری اسالمی نسبت به امام خمینی، رهبر شیعیان جهان 

ابراز احساسات می کردند. 
- امام خمینی در مصاحبه اعالم کردند: به زودی دولت جمهوری اسالمی را معرفی 

خواهند کرد.
- آیت اهلل خمینی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه خبرگزاری ها اعالم 
کرده اند که شاپور بختیار نخست وزیر اظهار تمایل کرده است که با شما گفت و گو 
کند، گفتند: تا زمانی که بختیار استعفا ندهد و حکومت خود را غیرقانونی نداند با 

وی مذاکره نخواهد کرد.
- امام خمینی در ادامه بیان کردند: ما می خواهیم به طور مسالمت آمیز عمل کنیم 
و به دولت هم نصیحت می کنیم، ولی اگر بختیار بخواهد عالوه بر پشتیبانی انگلیس 

و آمریکا برای سرکوب مردم از اسرائیل هم نیرو بیاورد اعالم جهاد خواهیم کرد.
- کلیه افراد خارجی همه به طور آزاد در ایران زندگی خواهند کرد مگر اینکه وجود 

آن ها برای کشور و دولت مضر تشخیص داده شود.
- برادران اهل سنت برای ما عزیز هستند و آن ها را از خودمان می دانیم و آنچه را 

برای خودمان می خواهیم برای اقلیت های مذهبی نیز خواستاریم«.
خبرگزاری های خارجی هم با این عناوین و اخبار، مصاحبه ها را پوشــش دادند: 
»خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از بختیار اعالم کرد: طرفداران آیت اهلل خمینی 
می توانند فریاد بزنند، غوغا کنند، توهین کنند، این کار چیزی را ثابت نمی کند، اما 
اینکه چندین میلیون تن برای استقبال از آیت اهلل به تهران آمدند، مبالغه آمیز است!

این خبرگزاری همچنین تهدیدهای عوامل باقی مانده رژیم را هم منتشر کرد که 
امیران ارتش گفته اند اگر آیت اهلل خمینی بر خالف قانون اساسی اقدامی کند، آن ها 

دست به اقدام خواهند زد!
رادیو مسکو ضمن اعالم خبر مصاحبه امام)ره( این خبر را نیز خواند که دانشجویان 
ایرانی ساکن آمریکا به دلیل مداخله آمریکایی ها در امور داخلی ایران، در برابر کاخ 
ســفید اجتماع کردند. خبرگزاری رویترزهم اعالم کرد: دولت اسرائیل از بازگشت 
آیــت اهلل خمینی به ایران ابراز نگرانی کرده و گفت ممکن اســت ورود آیت اهلل 
خمینی به ایران باعث بروز تندروی های همراه با خشونت شود و کوشش های صلح 
خاورمیانه را به خطر بیندازد«! مهم ترین و داغ ترین خبرهای داخلی دیگری که روز 

13 بهمن 57 منتشر شد، از قرار زیر بود: 
»- ســخنگوی وزارت کشــور اعالم کرد دفتر حفاظت وزارت کشور منحل شد و 

کارمندان آن به قسمت های دیگر آن وزارتخانه منتقل شدند.
- سخنگوی وزارت کشاورزی و عمران روستایی اعالم کرد بر اساس تصمیم متخذه 
دفتر حفاظت، این وزارتخانه و سازمان ها و شرکت های تابعه آن از امروز منحل شد.

- سرپرستی های مدارس ایرانی در بعضی کشورها منحل شد.
- به دستور محمد امین ریاحی، وزیر آموزش و پرورش از امروز به منظور صرفه جویی 
در اعتبارات و حذف سازمان های تجملی، سرپرستی های مدارس ایرانی در امارات 

عربی متحده، قطر، بحرین، کویت و ترکیه منحل می شود.
- مأموریت کارکنان وزارت آموزش و پرورش در خارج از کشــور از چهار سال به 
سه سال تقلیل می یابد و مأموران زائد این سرپرستی ها که منحل شد بالفاصله به 

تهران احضار می گردند.
- شروع مجدد کار اداره ها و سازمان ها در شهرستان ها و استان ها

- کارکنان سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه و حومه پس از 4۰ روز اعتصاب به سر کار 
خود بازگشتند.

- کارمندان ادارات اســتان یزد به علت رکود امور جاری دچار کم کاری هســتند 
و نیز پیمانکاران اغلب طرح های عمرانی در دســت اجرا را به علت نداشــتن پول 

تعطیل کردند.
- اجتماعی با شرکت کارکنان صنعت نفت در محل پاالیشگاه اصفهان برپا شد و 

آنان همبستگی اقشار ملت را تا پیروزی نهایی مورد تأکید قرار دادند«.

لهجه شان عوض شده است!
رقیه توسلی: می شــماریم... یک، شــش، ده، پانزده، هفده، هجده، نوزده... نَه، 
نمی شــود... نمی شود تعداد ویالهای روستاخور را نوشت... آمار مردمانی که دارند 
مالک قریه ها می شوند... اعصاب و ریاضی مان جواب کرده... بعِد چند ساعت پرسه 
دلخراش از منطقه طنــاز »لفور« می زنیم بیــرون... آن قدر صحنه های غم انگیز 

می بینیم که ظرِف آه مان، پُر می شود.
مدتی است هر چه می خواهیم مازندران گردی کنیم و به دل دهات خوش بر و رو 
بزنیم فقط غصه مان می شود بس که روستاها، ناپدید شده اند! بس که کت و شلوار 
مجلسی پوشیده اند و لهجه شان عوض شده است! سر و ریختشان! بس که درحال 
تغییر کاربری اند. بالتکلیف فرمان می چرخانیم سمت جاده اصلی. نمی دانم تابه حال 
برایتان پیش آمده صدای خورشــید را بشنوید یا نه؟ اما نخستین بار توی مسیر 
»ســوادکوه« اتفاق می افتد برای ما. اصالً خورشید جاده سوادکوه خیلی خودمانی 
است. با سرانگشتان بلند طالیی اش می زند روی شانه مان و می گوید: زود کم آوردید 
مارکوپولوها! به پندش گوش می دهیم و دل به کوه های جنگلی ســوادکوه خوش 
می کنیم. آنجا که زمستان گردها آمده اند ازگیل بخرند، عکاسی کنند و روی کاپوت 
اتومبیل هایشان بساط ناهار پهن است. آنجا که النه کالغ ها روی درختان بی برگ و 
بار و شکلک کودکان مسافر ماشین جلویی سرکیفمان می کند. پرواز دسته جمعی 

پرنده ها بر فراز مزرعه، کوه های برفگیر، زن اسب سوار ترکه به دست.
بنِر »حاج قاسم« هم همه جا با ماست. در کوه، جاده، جنگل، در دریای سبز و سفید 
و قرمِز ماشین ها. بنِر سرداری که نگذاشت نیم نگاه نامحرم بیفتد به سرزمینمان. 
مگر می شــود این روزها به خیابان گردی و روستاگردی رفت و یاد سربازِ عاشق را 

از خاطر بُرد؟
در جاده بی خط کشی و عالئم، به پیش می رانیم. فصل نهال هاست. نهال ها، کنار 
گذر صف آرایی کرده اند و شالیزارها در خواب زمستانی اند. محو سایه و آفتابی که 
پهن شــده روی صورت این تکه از شمالیم که مردی درخت بر دوش خودش را 
می رســاند کنار جاده! اشتباه نخواندید، درخت بر دوش! او به جنگل دست درازی 

کرده است. انگار طمع و خودخواهی اشرف مخلوقات تمامی ندارد.
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ســینا حســینی: هفته هجدهم با پیروزی دربی بازان و 
شهرخودرو تمام شد. 

دیروز در مشهد شهر خودرو در دومین دیدار خود با سرمربیگری 
مجتبی سرآسیایی ماشین سازی تبریز را با نتیجه پر گل 3 بر 
یک شکست داد تا سرمربی مشهدی این تیم پس از دو پیروزی 
شیرین و دلچسب در رقابت های پلی آف لیگ قهرمانان آسیا حاال 

در لیگ برتر هم یک موفقیت دیگر بدست آورد.
شهرخودرو در این بازی از بازیکنان جدید خود که در تعطیالت 
نیم فصل خریداری کرده بود رونمایی کرد تا نشان دهد میل 
به تفکرات هجومی در این تیم نسبت به دوران حضور یحیی 
گل محمدی بیشتر شده اما همچنان این تیم در خط دفاع دچار 
ضعف است. در غیاب حسین مرادمند که به دلیل محرومیت در 
این بازی حضور نداشت ضعف های خط دفاع شهرخودرو بیشتر از 
هر زمانی نمود پیدا کرد. با این حال شاگردان سرآسیایی توانستند 
با گل های صادقی، محمدعلی فرامرزی و روح اهلل سیف اللهی به 
نخستین پیروزی خانگی خود در نیم فصل دوم دست پیدا کنند. 
بابک مرادی نیز تک گل ماشین ســازی را وارد دروازه مهدی 
رحمتی کرد. شــهر خودرو با این پیروزی 3۲ امتیازی شد و 
به رده پنجم صعود کرد. ماشین سازی هم با ۲3 امتیاز در رده 

نهم قرار دارد.  

 پرسپولیس 40 امتیازی
در دیگر دیدار حساس دیروز پرسپولیس در آبادان در آستانه 
دربی پایتخت روی تک گل احمد نوراللهی توانست نفت آبادان 
را شکســت دهد تا دومین ســه امتیاز با سرمربیگری یحیی 
گل محمدی به حساب این تیم واریز شود. در این دیدار پر برخورد 
شاگردان یحیی گل محمدی موقعیت های زیادی برای گلزنی 
داشتند اما فرصت سوزی مهاجمان پرسپولیس مانع از به ثمر 
رسیدن گل های بیشتر شد. بازیکنان نفت آبادان نیز موقعیت های 
زیادی برای جبران تک گل پرسپولیس داشتند اما با بی دقتی و 
خوش اقبالی پرسپولیسی ها دروازه بیرانوند بسته ماند. سرخ ها 
با این پیروزی 40 امتیازی شدند. مهم ترین نکته این بازی پس از 
گلزنی احمد نوراللهی در روز تولدش برای پرسپولیس، محرومیت 
شجاع خلیل زاده به دلیل دریافت اخطار از حضور در بازی مقابل 

استقالل تهران در هفته آینده بود.

 عقب نشینی مجیدی جواب داد
تیم فوتبال استقالل در آخرین دیدار هفته با شکست نفت مسجد 
سلیمان به رده چهارم جدول رده بندی رسید تا در آستانه دربی 
پایتخت شاگردان مجیدی با روحیه مصاعف به استقبال رقیب 

سنتی خود بروند.

در این بازی فرهاد مجیدی با ترکیب کامالً محتاطانه شاگردانش 
را به مصاف نفت مسجد سلیمان فرستاد که این اتفاق باعث شد 
برتری استقالل در زمین کمرنگ باشد، هرچند در نیمه نخست 
بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما مجیدی در نیمه 
مربیان بازیکنان اصلی خود را به ترکیب اصلی اضافه کرد تا بتواند 
قبل از دربی با یک پیروزی روحیه بخش زمین مسابقه را ترک 
کند. کنار گذاشــتن تفکرات محتاطانه مجیدی با گل برتری 

استقالل توسط مهدی قائدی همراه شد.
تنها نقطه نگران کننده این بازی برای استقاللی ها مصدومیت 
شیخ دیاباته مهاجم آماده استقالل در نیمه نخست بود که به 
توصیه دکتر ستوده وی از زمین بازی خارج شد تا در روزهای 
آینده شانس بیشتری برای حضور در دربی پایتخت داشته باشد.

 سرمربی پرسپولیس: شجاع نباشد
یحیی گل محمدی پس از کسب پیروزی یک بر صفر مقابل نفت 
آبادان گفت: سه امتیاز خیلی مهم بود. اهمیت این سه امتیاز 
را بارها به بچه ها گوشــزد کرده بودیم و اگر بگویم از دهن شیر 

درآوردیم واقعاً درست گفته ام.
گل محمدی در مورد اساگونا و عملکردش عنوان کرد: امروز به 
نظرم یکی از خوب های ما بود و بازی خوبی انجام داد. در حفظ 

توپ و پرس خوب کار کرد و تعویض هم به این خاطر بود که به 
دفاع هایی که داریم اضافه کنیم.

گل محمدی در رابطه با صحنه گل پرسپولیس و اینکه بسیاری 
از کارشناسان داوری خطای منجر به ضربه ایستگاهی را تمارض 
ارزیابی کرده اند گفت: اگر داور آن صحنه را هم خطا نمی گرفت، 
باز گل می زدیم. او در رابطه با غیبت شجاع خلیل زاده در دربی 

هم گفت: نگرانی و مشکلی با این قضیه نداریم. 

 سرآسیایی: مسیر گل محمدی را ادامه می دهیم
سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو گفت: ما هم همان مسیر قبلی 
تیم خود را با چند تغییر نسبی ادامه می دهیم. مجتبی سرآسیایی 
در نشست خبری اظهار کرد: فکر می کنم داوری برای لحظاتی 

روی کیفیت بازی تأثیرگذار بود. 
سرآسیایی درمورد زوج سازی در خط حمله تیمش با حضور 
قاضی و خلعتبری و عملکرد بخش هجومی تیمش عنوان کرد: ما 
تنوع تاکتیکی کوچکی به همان مسیر قبلی خود اضافه کردیم. 
گل محمدی در یک سال و نیم کیفیت باالیی را در بحث فنی 
ایجاد کرده بود و ما هم همان مسیر را با چند تغییر نسبی ادامه 
می دهیم. با توجه به اضافه شدن قاضی و خلعتبری گاهی تاکتیک 

خود را تغییر می دهیم.          

قدرت نمایی شهرخودرو آسیایی در لیگ برتر

کامیابی دربی بازان

سپاهان بدون کی روش در مسجدسلیمان
ورزش: ســپاهانی ها که در دیدار برابر فوالد برای دقایقــی از مهاجم برزیلی خود 
استفاده کردند و در نهایت توانستند با گلزنی این بازیکن مقدمات پیروزی خود را 
فراهم کنند در دیدار بعدی این تیم نمی توانند از وی استفاده کنند. استنلی کی روش 
که پس از پایان بازی های لیگ هفدهم موفق شده بود مشترکاً به عنوان آقای گلی 
لیگ برتر دست پیدا کند با اخطاری که در جریان دیدار برابر فوالد خوزستان گرفت 
از حضور در دیدار بعدی این تیم محروم شد. بازی بعدی سپاهانی ها روز پنجشنبه 

از ساعت 16 در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان برگزار خواهد شد.

شجاع خلیل زاده دربی را از دست داد
ورزش: مدافع پرسپولیس با دریافت کارت زرد برابر صنعت نفت آبادان سه اخطاره 

شد و دیدار برابر استقالل را از دست داد. 
شجاع خلیل زاده مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیدار این تیم برابر صنعت 
نفت آبادان در هفته هجدهم با خطا روی بازیکن حریف از داور کارت زرد گرفت و 
سه اخطاره شد تا دیدار با استقالل را از دست دهد. دیدار دو تیم فوتبال پرسپولیس 
 و استقالل از ســاعت 1۵:30 روز پنجشــنبه در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد

شد.

طارمی تا تابستان در ریوآوه می ماند
ورزش: در روزهای اخیر اخبار زیادی درباره پیوستن طارمی به تیم هایی نظیر استون ویال، 
اسپورتینگ و پورتو شنیده شد و حتی صحبت از پیشنهاد بوردو فرانسه نیز به میان آمد.عملکرد 
طارمی در این فصل لیگ پرتغال قابل قبول بوده است و به همین خاطر چند تیم به دنبال حضور 
او هستند. ولی اختالف مالی بین مسئوالن ریوآوه و تیم های خواهان او سبب شد تا در حال حاضر 
پروژه انتقال این بازیکن به تیمی بزرگ تر مسکوت بماند. ریوآوه حاضر نیست به راحتی طارمی 
را از دست بدهد و برای انتقال قرضی نیز خواستار پول بیشتری است و باید دید در تابستان و با 

عملکرد طارمی در ادامه لیگ پرتغال چه سرنوشتی در انتظار بازیکن ایرانی تیم ریوآوه است.

صیادمنش به فنرباغچه برگشت
ورزش: به نقل از Sporx ترکیه، اللهیار صیادمنش مهاجم 18 ســاله که در آغاز 
فصل جاری فوتبال باشــگاهی ترکیه به صورت قرضی از سوی سران فنرباغچه در 
اختیار تیم دســته اولی استانبول اســپور قرار گرفته بود به تیمش بازگشت. عمر 
سارال، رئیس باشگاه استانبول اسپور در این رابطه اظهار کرد: باشگاه فنرباغچه با 
استناد به تفاهم منعقد شده با باشگاه استانبول اسپور اللهیار صیادمنش را فراخواند.

 اللهیار صیادمنش در نیم فصل دوم سوپرلیگ ترکیه پیراهن تیم فنرباغچه را بر تن 
می کند. 

امیرمحمد سلطان پور: جمعه شب، پنجره نقل و انتقاالت 
زمستانی در لیگ های اروپایی بسته شد و برخی از باشگاه ها، 
مدیران و هواداران از اتفاقاتی که در ماه ژانویه افتاد شادمان 
هستند و برخی دیگر در برزخ نامعلومی برای آینده خود قرار 
گرفتند. در زیر برندگان و بازندگان این پنجره را مرور می کنیم:

 بازنده؛ منچستریونایتد
پس از اینکه 10 روز پیش شیاطین سرخ در دیدار خانگی 
مقابل برنلی با نتیجه ۲برصفرمغلوب شد، درن فلچر هافبک 
سابق این تیم جو اولدترافورد را مسموم لقب داد. این فضای 
سمی در این روزهای اخیر بیشتر نیز شده و حتی برخی از 
هواداران به منزل اد وودوارد مدیر اجرایی منچستریونایتد 
نیز حمله کرده و او را تهدید به مرگ کردند. شــاید همگان 
چنین واکنشی از سوی هواداران را محکوم کنند، اما این اتفاق 
داستان فوتبال این روزهای جهان است. تماشاگران دیگر 
فقط به سر دادن شعارهای اعتراضی بسنده نکرده و حاضرند 
افرادی را که مســئول صدمه زدن به تیمشان می دانند را با 
روش های مجرمانه مورد حمله قرار دهند. با وجود اینکه افراد 
حمله کننده به منزل وودوارد به سزای اعمال خود می رسند 
اما جنبش های اعتراضی هواداران یونایتد بر عیله او و خانواده 
گلیزر به عنوان مالکان باشگاه پایان نخواهد پذیرفت. آن ها 
حداقل از باشگاه توقع داشتند یک هافبک و یک مهاجم به 
تیم پر از مصدوم خود اضافه کنند و با اینکه مسئوالن با خرید 
برونو فرناندز و اودیون ایگالو این کار را انجام دادند اما این برای 
هواداران به خصوص با شکل از دست دادن گزینه هایی مثل 

ارلینگ هالند و ماریو مانژوکیچ یک شکست بود.

 برنده؛ آنتونیو کونته
سرمربی اینترمیالن همیشه به فردی ناراضی از عملکرد 
مدیران باشگاهش موقع نقل و انتقاالت معروف بوده و پس 
از چندین خریدی هم که در ژانویه انجام داد با این جمله 
خطاب به خبرنگاران که »به گونــه ای برخورد می کنید 
انگار نیمی از رئال مادرید را خریده ایم« آن را دوباره ثابت 
کرد. او پربیراه هم نمی گوید؛ پس از اضافه کردن اشــلی 
یانگ به روملو لوکاکو و الکسیز سانچس بیشتر شبیه به 
این است که اینتر نیمی از منچستریونایتد را خریداری 
کرده اســت. در این ژانویه به جز یانگ، او دو خرید دیگر 
یعنی کریستین اریکسن و ویکتور موزس را نیز به تیمش 
اضافه کرد. با اینکه در مورد کیفیت برخی از این خریدها 
شک و شبهه وجود دارد اما نباید فراموش کنیم بپه ماروتا 
هر چه در توان داشــته برای سرمربی تیمش خرج کرده 
است. با همه مشــکالت مالی که نراتزوری با آن دست و 
پنجه نرم می کند باید گفت آن ها عملکرد فوق العاده ای 
در بازار داشتند اما خب مسلماً باز هم کونته 100درصد 

راضی نخواهد بود.

 بازنده؛ کیکه ستین و بارسلونا
این نکته را باید در نظر بگیریم که کیکه ستین از همین که 
در بارسلونا سرمربیگری می کند خوشحال و راضی است. 
همان طور که او موقع مراسم معارفه خود گفت که تا دیروز در 
زمین کشاورزی گاوداری می کرده و امروز بهترین بازیکنان 
جهان را مربیگری می کند، نشان می دهد که این مربی بدون 
داشتن هیچ افتخار خاصی در رزومه اش مسلماً از مدیران آبی 
و اناری تقاضای بازیکن جدید نخواهد کرد. اما حتی او هم با 
وجود اعالم اینکه از ترکیبش راضی است گفت زیبا خواهد بود 
اگر یک مهاجم به تیمش اضافه شود. برای تیمی مانند بارسلونا 
که در فصل 19-۲018 حدود 841 میلیون یورو سود داشته 
شرم آور است که در نیم فصل دوم هیچ مهاجم نوک آماده ای 
ندارد. بارسا در این ژانویه نه مهاجم و نه هیچ بازیکن دیگری 
نخرید و احتماالً در زمانی که تیم دچار مشکل شود ستین را 

قربانی خواهد کرد تا او دوباره به جمع گاوهای خود برگردد.

 برنده؛ بروسیا دورتموند و ارلینگ هالند
منچستریونایتد تنها باشگاهی نبود که از پیوستن هالند به 
دورتموند حســرت می خورد. همه تیم ها از شروع طوفانی 
بازیکن نروژی و 19 ساله شوکه شده اند اما تیم لوسین فاوره 
که در دو بازی پایانی نیم فصل نخست یک امتیاز گرفته بود 
با پنج گلی که هالند به تنهایی زده 6 امتیاز از دو بازی نخست 
نیم فصل دوم بدست آورده است. زردپوشان فقط ۲0 میلیون 
یورو برای خرید او هزینه کرده اند و اکنون یک گلزن مادرزاد 
را در اختیار دارند، خریدی که می تواند در ادامه فصل تفاوت 
بزرگی را در راه مبارزه برای کسب عنوان قهرمانی بوندس 

لیگا ایفا کند.

 بازنده؛ لمپارد، ژیرو و کاوانی
چلسی هم اکنون در رده چهارم جدول لیگ برتر انگلیس قرار 
دارد و به عنوان صدرنشین به دور یک شانزدهم نهایی لیگ 
قهرمانان نیز صعود کرده است. شروع فرانک لمپارد به عنوان 
سرمربی در غرب لندن بسیار خوب بوده، به خصوص با وجود 
اینکه آن ها در تابستان گذشته نتوانستند به دلیل محرومیت 
از ترانسفر حتی یک بازیکن را خریداری کنند. اما با همه این ها 
مشکالت این تیم در خط حمله به خصوص در مقابل تیم هایی 
که تاکتیک دفاع چند الیه را مقابل شیرهای لندن در دستور 
کار قرار می دهند از قبل از پنجره زمستانی نیز واضح بوده است. 
آن ها در جذب دنیس مرتنز و ادینسون کاوانی ناکام ماندند. 
این سبب شد که لمپارد اجازه خروج اولیویه ژیرو را به او ندهد؛ 
بازیکنی که از نیمکت نشینی خسته شده است اما باز هم 
نتوانست راه خروج را پیدا کند. این برای کاوانی مهاجم پاریس 
نیز اتفاق بدی بود چون او نیز به دنبال حضور ثابت در ترکیب 
یک تیم بزرگ است اما اکنون باید تا پایان قراردادش صبر کند 

تا در تابستان راهی تیم دیگری شود.
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»شفر« و »استرا« صدرنشین طلبکاران آبی
بارسلونا، هالند و منچستریونایتد

برندگان و بازندگان ترانسفر زمستانی

مصاحبه کوتاه

خبرگزاری میزان: مربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: دوران نقاهت حسن یزدانی به 
پایان رسیده و این امید وجود دارد که در اردوی بعدی به روی تشک برگردد. ابراهیم 
مهربان مربی تیم ملی کشتی آزاد در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی اظهار کرد: 
از روز دوم بهمن اردوی آماده سازی تیم آغاز شده و تا 14 بهمن ادامه خواهد داشت. 
اردوی بعدی هم از 18 بهمن آغاز خواهد شد که در نهایت به رقابت های قهرمانی آسیا 
منتهی خواهد شد. ملی پوشان تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته اند و در شرایط نسبتاً 

خوبی برای حضور در رقابت های آسیایی قرار دارند.

  بازگشت ستاره ها
وی در خصوص آخرین وضعیت حسن یزدانی و علیرضا کریمی تصریح کرد: این دو 
کشتی گیر شرایطی متفاوت از هم دارند. یزدانی برای مداوای مصدومیتش مجبور به 
جراحی شد و خوشبختانه دوران نقاهتش به پایان رسیده و تمرینات باالتنه را انجام 
می دهد و این امید وجود دارد که در اردوی بعدی به روی تشک برگردد. در این خصوص 
دکتر بهرامی نژاد و دکتر کیهانی وضعیت یزدانی را به طور دقیق زیر نظر دارند. کریمی 
هم که بدون اینکه جراحی کند تمرینات خاصی را زیر نظر دکتر بهرامی نژاد پیگیری 

می کند و به شرایط نسبتاً خوبی رسیده است و به زودی به تمرینات تیم برمی گردد.

  ترکیب نامشخص تیم ملی
مربی تیم ملی در خصوص ترکیب تیم اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا، اظهار کرد: 
هنوز هیچ چیزی مشخص نیست چرا که در هیچ وزنی به طور قطعی به جمع بندی 
نرسیده ایم که چه افرادی را به رقابت های آسیایی اعزام کنیم. فعالً در حال بررسی 
وضعیت کشتی گیران هستیم و ان شاءاهلل در اردوی بعدی در خصوص ترکیب نهایی 

تیم به جمع بندی خواهیم رسید و ترکیب را اعالم خواهیم کرد.

  اولویت، کسب سهمیه هاست
مهربان در پایان در خصوص برنامه های تیم ملی بــرای اعزام به تورنمنت های 
پیش رو خاطرنشــان کرد: اولویت ما کسب سهمیه های باقیمانده جهت حضور 
در المپیک است و تمام تالش خود را برای رسیدن به این هدف به کار خواهیم 
گرفت. در خصوص سایر اوزان که سهمیه داریم هم تالش خواهیم کرد تا با توجه 
به فصل تمرینی ملی پوشان و شــرایط آمادگی آن ها در تورنمنت های پیش رو 
حضور پیدا کنیم که در این خصوص اولویت با تورنمنت های رنکینگ دار است. 
در واقع از حضور در تورنمنت های پیش رو چند هدف را دنبال خواهیم کرد که 
عالوه بر کسب سهمیه، بررسی وضعیت کشتی گیران هم در دستور کار قرار دارد 

تا بتوانیم در نهایت بهترین کشتی گیران را برای حضور در 
المپیک توکیو انتخاب کنیم.

ZOOM 
حسن یزدانی در پایان ماه جاری تمریناتش روی 

تشک کشتی را آغاز خواهد کرد. این در حالی 
است که تیم ملی کشــتی ایران باید روزهای 
پایانی ماه جاری برای شرکت در مسابقات 

قهرمانی آسیا راهی هندوستان شود.
علیرضا کریمی که با پارگی رباط مواجه 

شده نیز در آغاز اردوی بعدی تیم 
ملی تمرینات کشــتی اش را آغاز 
خواهد کرد. اردوی جاری تیم ملی 
آزاد که از دوم بهمن ماه  در مجموعه 

ورزشــی انقالب آغاز شده، 14 بهمن 
تمام خواهد شد.

امیدها در آستانه توکیو 2020 زنده شد

پایان دوره نقاهت حسن یزدانی

ضد  حمله

تقویت حریف استقالل با جذب پنج بازیکن جدید
ورزش: باشگاه الشــرطه در راســتای تقویت تیم فوتبال این باشگاه و 
با درخواست الکســاندر ایلیچ سرمربی صربســتانی خود پیش از آغاز 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا سه بازیکن خارجی و دو بازیکن عراقی 
به خدمت گرفته است. براین اساس، دیه گو کالدرون کلمبیایی بازیکن 
سابق باشــگاه الکویت و خوان فابین کلمبیایی بازیکن پیشین االهلی 
عربستان به تیم الشرطه عراق پیوســتند. ماویگی بازیکن اهل کشور 
اوگاندا نیز سومین خرید خارجی الشرطه به حساب می آید. محمد مزهر 
و اکرم رحیم دو بازیکن باشگاه میسان هم با توجه به تعطیلی مسابقات 
لیگ عراق به صورت قرضی راهی الشرطه شــدند و این تیم را در لیگ 

قهرمانان آسیا همراهی می کنند.

احضار الهامی، دژاگه و خانزاده به کمیته انضباطی 
ورزش: کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال سرمربی و دو بازیکن تیم 
تراکتور را به این کمیته احضار کرد. درباره تخلف رضا خانزاده بازیکن 
تراکتور تبریــز و همچنین با توجه به تخلفات صورت گرفته از ســوی 
ساکت الهامی سرمربی و اشــکان دژاگه، بازیکن تراکتور و تماشاگران 
منتسب به این باشگاه مقرر شد تا جلسه ای روز 14 بهمن ماه برگزار و 
تخلفات صورت گرفته بررسی شود. بر همین اساس نفرات فوق باید در 

جلسه کمیته انضباطی حضور داشته باشند.

حسین فرکی از سرمربیگری پیکان استعفا داد
ورزش: حســین فرکی، ســرمربی پیکان که تیمش هفته ها در مدار 
شکســت قرار داشــت، پس از بازی مقابل شــاهین و در شرایطی که 
همه در انتظار تصمیم نهایی این باشگاه برای مشخص شدن وضعیت 
سرمربیگری این تیم و آینده نیمکت آن بودند استعفای خود را رسماً 

اعالم کرد و به همکاری اش با این تیم پایان داد.

100 درصد مخالف جدایی قلعه نویی هستیم
تابش: امیرخان یک کلمه به فدراسیون بگوید نه!

ورزش: مدیرعامل باشگاه سپاهان با اتمام حجت بر سر جدایی امیر قلعه نویی 
از این باشگاه اعالم کرد که بهتر است سرمربی تیمشان به پیشنهاد فدراسیون 
یک کلمه بگوید »نه«. مسعود تابش در گفت و گو با تسنیم با اشاره به اظهارات 
قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار با فوالد یادآور شد: قلعه نویی اعالم کرده 
که اولویت اول ، دوم و سومش سپاهان است و راضی است که در اصفهان بماند. 
ما نیز از عملکرد او در تیم بسیار راضی هستیم. ما همه تالشمان را کردیم تا تیم با 
نظر کامل ایشان بسته شود و تیم خوبی هم داریم. با توجه به اینکه قلعه نویی اعالم 
کرده اولویتش حضور در سپاهان است و انتقال به تیم ملی را به مدیران باشگاه 

واگذار کرده است، ما هم اعالم می کنیم 100 درصد مخالف جدایی او هستیم.

بیرانوند در بین جذاب ترین خریدهای لیگ بلژیک
ورزش: سایت بلژیکی sudinfo دروازه بان ایرانی تیم پرسپولیس را در بین 

جذاب ترین خریدهای لیگ این کشور لقب داد.
علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس در آستانه 
پیوستن به تیم آنتورپ بلژیک قرار دارد. قرارداد او برای فصل بعد امضا شده 
است ولی او هنوز آزمایشات پزشکی خود را انجام نداده است و به همین خاطر 
انتقال او قطعی نیســت. با این حال اگر همه چیز خوب پیش برود او برای 
سه فصل به فوتبال بلژیک خواهد رفت. تیم های بلژیکی در نقل و انتقاالت 
زمستانی چند خرید انجام دادند که چشمگیر و جذاب بوده است. یکی از این 
بازیکنان مارکو پیاتسکا بوده است که سابقه بازی در یوونتوس را در کارنامه 
دارد و به تیم اندرلخت پیوسته است. با این حال یکی دیگر از انتقال های جذاب 
پیوستن علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی تیم پرسپولیس است که با توصیه 

مارک ویلموتس به تیم انتورپ بلژیک پیوسته است.

ثبت قرارداد بودوروف با باشگاه استقالل
ورزش: قرارداد مدافع بلغارستانی تیم فوتبال استقالل با این باشگاه در 
هیئت فوتبال تهران به ثبت رسید. نیکوالی بودوروف، مدافع بلغارستانی 
تیم فوتبال استقالل که به تازگی قراردادش را با این باشگاه امضا کرده 
است دیروز با حضور در هیئت فوتبال تهران قرارداد خود با آبی پوشان 
را ثبت کرد. مدت قرارداد این بازیکن یک سال و پنج ماهه بوده که سال 
دوم آن توافقی است. همچنین لکیچ، دستیار صربستانی فرهاد مجیدی 

نیز قراردادش را با استقالل ثبت کرد.

درخشش سردار آزمون در بنیدورم
ورزش: درخشش سردار آزمون در اردوی زمستانی زنیت در بنیدورم 
اسپانیا مورد توجه رســانه های روســی قرار گرفت. به نقل از روزنامه 
اسپورت اکسپرس روسیه، تیم زنیت ســن پترزبورگ در تمرین اخیر 
برگزار شده خود در اردوی اســپانیا با درخشــش دو بازیکن ایرانی و 
اوکراینی مواجه شد. ایوان راکیتسکی یک ســوپر گل به ثمر رساند و 
سردار آزمون نیز هت تریک کرد. این مهاجم ایرانی در بازی تدارکاتی 
اردوی زمستانی زنیت در قطر نیز سه گل در دیداری تدارکاتی زده بود. 
همچنین رسانه  رســمی باشگاه زنیت ســن پترزبورگ در شبکه های 
اجتماعی فیلم هت تریک سردار آزمون در اردوی اسپانیا را منتشر کرد.

منهای فوتبال

ضربه سنگین »کرونا« به ورزش چین
ورزش: ویروس کشــنده کرونا سبب شده اســت تا ورزش چین به 
شدت تحت تأثیر قرار گیرد و بازیکنان سرشناس این لیگ به دنبال 

جدایی باشند.
 AFC باشــگاه های چینی در لیگ قهرمانان آســیا طبــق اعالم
نمی تواننــد در خانه از حریفــان خود پذیرایی کنند و این ســبب 
می شود تا آن ها متحمل ضرر مالی زیادی شوند. از طرف دیگر هم 
بازیکنان بــزرگ خارجی این لیگ به دنبــال جدایی از لیگ چین 
هستند. کاراسکو نخستین جدا شده سرشــناس لیگ چین است 
که تصمیم گرفت به باشگاه ســابق خود اتلتیکو مادرید برگردد. در 
سایر رشته های ورزشی هم همین اتفاق افتاده و خیلی از ستاره ها 

بار سفر بسته اند.

 شعار هواداران بسکتبال اردنی
علیه معامله قرن

ورزش: هواداران تیم بسکتبال الوحدات اردن در محکومیت طرح 
موسوم به معامله قرن آمریکا برای فلسطین سنگ تمام گذاشتند. 
هواداران باشــگاه الوحدات اردن در سالن بســکتبال در حمایت از 
مردم فلسطین و مبارزه با طرح سازش تبعیض آمیز آمریکا موسوم به 

»معامله قرن« سنگ تمام گذاشتند.
هواداران تیم بســکتبال این تیم اردنی در ســالن ورزشی یکدست 
و یکصدا فریــاد می زنند که ملت فلســطین می توانــد این معامله 

خودساخته و تبعیض آمیز آمریکا را شکست دهد.

والیبال ایران، هشتم دنیا و صدرنشین آسیا
ورزش: تیم ملی والیبال ایران که چندی پیش توانســت سهمیه 
حضور در المپیک ۲0۲0 را کســب کند در جدیدترین رده بندی 
فدراســیون جهانی در رده هشــتم قرار گرفته اســت. شاگردان 
کوالکوویچ همچنان صدرنشــینی خود را در آســیا حفظ کردند و 

باالتر از ژاپن رده نهمی در این رده بندی ایستادند.
برزیل همچنان صدرنشین رنکینگ جهانی والیبال است و پشت سر 

این تیم لهستان و آمریکا قرار دارند.

واکنش دایی به حضور در فدراسیون هاکی 
به بازی های پشت پرده عادت دارم

ورزش: علی دایی نســبت به انتخابش به عنوان عضو هیئت رئیسه 
فدراسیون هاکی واکنش نشــان داد و ضمن رد تلویحی حضورش 
در فدراسیون هاکی، اعالم این خبر در این مقطع را با اغراض خاص 

خوانده است.
او گفت: من به بازی های زشت پشت پرده برای خراب کردنم پیش 
شما عادت کرده ام. یک سال قبل صحبت شد اما هرگز موافقت نکردم 
چون همیشه در جایی وارد می شوم که مفید باشم نه ورزشی مثل 

هاکی که هیچ سررشته ای از آن ندارم. 

مسافران تکواندو قهرمانی آسیا معرفی شدند
هوگوپوشان المپیکی در راه بیروت

ورزش: بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا تکواندو در 
بخش کیوروگی از 14 تا 16 اســفندماه به میزبانی »بیروت« لبنان 

برگزار می شود.
پس از برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی کادر فنی درباره نفرات 
اعزامی به ایــن رقابت ها تصمیم گیری کرد کــه آرمین هادی پور و 
میرهاشــم حســینی به عنوان دو تکواندوکار المپیکی هم در این 

مسابقات حضور خواهند داشت.
وزن 58- کیلوگرم؛ آرمین هادی پور
وزن 63- کیلوگرم؛ سروش احمدی

وزن 68- کیلوگرم؛ میرهاشم حسینی
وزن 74- کیلوگرم؛ امیرمحمد بخشی
وزن 80- کیلوگرم؛ مهران برخورداری

وزن 87+ کیلوگرم؛ سجاد مردانی
همچنین اسامی نفراتی که از طریق مسابقات جام ریاست فدراسیون 
جهانی ۲019 کیش جواز حضور در این رویداد را کسب کردند پس 

از بررسی سازمان تیم های ملی اعالم خواهد شد.

استفانو کوزین: استادیوم امام رضاj در سطح ورزشگاه های انگلیس است
ورزش: مربی ایتالیایی شهرخودرو، امکانات ورزشگاه بین المللی 
امام رضا)ع( را در قیاس با سایر کشورها دقیقاً مشابه ساختار 
ورزشگاه های انگلیس ارزیابی کرد. به گزارش روابط عمومی 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی، استفانو کوزین مربی ایتالیایی 
تیم شهر خودرو در حاشــیه تمرین این تیم در ورزشگاه امام 
رضا)ع(، در رابطه با راهیابی تیم شهر خودرو به مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا گفت: این موفقیت برای تیم شهر خودرو، 

بازیکنان و طرفداران بسیار هیجان انگیز و شادی آفرین بود.
وی با اشاره به اخبار حاشیه ساز پیرامون جو امنیتی کشور ایران 
برای حضور تیم های خارجی بیان کرد: این موضوعات را زمانی که 

ایتالیا بودم هم می شنیدم اما ایران را بسیار امن  و مطمئن  نسبت 
به سایر کشورها می بینم.

این مربی ایتالیایی با سابقه همچنین درخصوص کیفیت امکانات 
و تجهیزات ورزشگاه بین المللی امام رضا)ع( نیز گفت: شرایط و 
امکانات این اســتادیوم را دقیقاً همانند ساختار ورزشگاه های 
انگلیس می بینم. حتی معتقدم ورزشگاه امام رضا)ع( از بسیاری 

از ورزشگاه های ایتالیا از کیفیت باالتری برخوردار است.
استفانو کوزین با اشاره به سطح ورزش کشورمان بیان کرد: شاید 
در ایران برخی ظرفیت داخلی خود را نمی بینند ولی من این 

ظرفیت ها را در تمامی زمینه ها به خوبی شاهدم.

حمیدرضا عرب: باشگاه استقالل در شرایطی درگیر انتخاب 
مدیرعامل جدید است و می کوشد خود را از این مخمصه بزرگ 
نجات دهد که مدیرعامل برگزیده هیئت مدیره این باشگاه به 
محض ورود به باشگاه باید با بدهی های عظیم دست و پنجه نرم 
کند. بدهی هایی که برجا مانده از سال های گذشته به خصوص 
دو، سه فصل اخیر است و دردسر بزرگی را برای مدیرعامل جدید 

این باشگاه ایجاد خواهد کرد. 

  دردسر خصوصی سازی
موضوع اما زمانی حاد تر خواهد شد که وزارت ورزش و جوانان 
بخواهد پروژه خصوصی سازی این باشگاه را به سرانجام برساند 
که در آن شرایط خریدار جدید این باشگاه یا باید پیه پرداخت 
بدهی های کالن برجامانده را برتنش بمالد و باشگاه را با همان 
وضعیت بغرنج مالی بخرد یا اینکه فروشنده)وزارت ورزش( را 
مجاب کند تا بدهی ها را ابتدا صاف کرده و بعد سهام این باشگاه 
را به فروش بگذارد. از عمر دولت کنونی اما دو سال دیگر باقی 
مانده و بعید است که وزارت ورزش و شخص وزیر با این حجم از 
بدهی های یومیه اساساً به فکر پرداخت بدهی های پیشین باشد و 
بعید است که پرداخت دیون این باشگاه دست کم در دولت فعلی 
که گفته می شود به لحاظ مالی با مشکالتی مواجه است پرداخت 
شود. بنابراین این موضع پیچیده و حل نشدنی باقی خواهد ماند 
و چه بسا همه بدهی ها گردن مدیرعاملی بیفتد که قرار است به 

هواداران این باشگاه معرفی شود. 

  بهمِن بدهی ها
باشگاه استقالل طبق آخرین اســناد مالی خود نزدیک به 70 
میلیارد تومان بدهی دارد که بخش اعظمــی از آن مربوط به 
بازیکنان خارجی است اما دراین میان باید سهم بیشتر را متعلق 
به دو مربی خارجی کنار گذاشته شده این باشگاه دانست. وینفرد 

شفر و استراماچونی در مجموع ۲/8میلیون دالر از باشگاه استقالل 
طلب دارند که سهم بیشتر آن متعلق به همین آقای استراماچونی 
است که هراز گاهی برای این باشگاه و هوادارانش دلبری می کند. 

  نام های کوچک، بدهی های بزرگ
درکنار آن باشگاه استقالل همچنان به پادووانی، نایدنف، رابسون 
جانواریو واین قبیل نام ها بدهی دارد و شاید اگر در زمان مقرر 
پرداختی ها انجام می شد اکنون بدهی کل باشگاه استقالل به 
رقم عجیب 70 میلیارد تومان نمی رسید. البته در جبهه سرخ 
هم اوضاع وخیم است و باشگاه پرسپولیس نیز رقمی در حدود 
90 میلیارد تومان بدهی دارد که بی گمان این باشگاه نیز در راه 

واگذاری با مشکالت کالنی مواجه خواهد شد.

  استراماچونی: شاید روزی به استقالل برگردم
آنــدره آ اســتراماچونی در گفت وگو بــا روزنامــه ایتالیایی 
»ایل مســاجرو« چاپ رم گفت: به لحــاظ فوتبالی حضور در 
استقالل موفقیت بزرگی بود. ما پس از گذشت چهار هفته از 
لیگ برتر ایران با کسب دو امتیاز در رده یکی مانده به آخر جدول 
رده بندی بودیم، این در حالی بود که باشگاه در تابستان بازیکنان 
مدنظرم را به خدمت نگرفته بود. با این حال ما نیم فصل نخست را 
با 10 برد پیاپی به پایان بردیم و بهترین خط حمله لیگ را هم در 
اختیار داشتیم. ترک استقالل در حالی که تیم را به صدر جدول 
رده بندی لیگ برتر رسانده بودیم، دردناک بود. از سوی دیگر 
اتفاقاتی خارج از زمین رخ داد که ترجیح دادم درباره اش صحبت 
نکنم، چون به ورزش کمترین ارتباط ممکن را داشت و بیشتر به 
سیاست نزدیک بود، اما محبت میلیون ها هوادار استقالل برای 
همیشــه در قلبم باقی خواهد ماند. کسی چه می داند شاید با 
مدیریتی متفاوت، روزی برای تمــام کردن کار نیمه تمامم به 

استقالل بازگردم.

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 855 و شناسه ملی 10380099797    
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - هیئت مدیره اختیارات مندرج در مواد 45 و 52 اساسنامه 
را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: اجرا خط مشی ها و استراتژی های متناسب با فعالیت های شرکت - پیشنهاد سازمان اداری 
و مالی متناسب با فعالیت شرکت به هیئت مدیره – حراست و حفاظت از داراییهای شرکت ، پیگیری جهت تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان 
و عملکرد س��االنه و تس��لیم نس��خه ای از آن به هیئت مدیره و تحویل نس��خه ای از آن پس از تایید هیئت مدیره به بازرس��ان ش��رکت حداقل
 ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه – پیگیری و اقدام در جهت تکمیل و ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی و صورت جلسه مجمع 
عمومی س��االنه به حوزه مالیاتی مربوط – اقدام هر گونه دعاوی حقوقی و جزایی و دفاع از دعاوی حقوقی و جزایی اقامه ش��ده از طرف ش��رکت و 
بنام شرکت و انتخاب و استخدام وکیل جهت تشکیل پرونده قضایی علیه هر سازمان و نهاد و دفاع از شرکت و نمایندگی شرکت بصورت رسمی 
در کلیه مراجع قانونی و قضایی و حضو در مجامع ، سازمان ها ، نهادها، و ارگانها، اعم از دولتی و غیر دولتی – تهیه و تامین نیازمندیها و وسایل 
و امکانات مورد نیاز برای گردش عادی فعالیت ش��رکت – انجام امور بازرگانی ) خرید و فروش( خدمات و س��ایر فعالیت های اقتصادی با رعایت 
آیی��ن نام��ه معامالت مصوب – تنظیم پیش نویس قرارداده��ای معامالتی مورد نیاز در چارچوب مصوبات هیئت مدیره – نظارت بر حس��ن اجرای 
قراردادهای منعقده بین ش��رکت و اش��خاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی – امضاء قرادادها ، اوراق،اس��ناد تعهدآورمالی شرکت به اتفاق عضو 
یا اعضاء هیئت مدیره که دارای امضاء مجاز می باشند- تهیه و تنظیم بودجه ساالنه در چهارچوب برنامه مصوب و پیشنهاد آن به هیئت مدیره 
جهت تصمیم گیری و طرح در جلسه مجمع عمومی – تنظیم پیش نویس آیین نامه های پرسنلی ، مالی و ارائه آن به هیئت مدیره- تصمیم گیری 
در م��ورد ع��زل ، نصب،ترفیع،انتقال،آموزش در چهارچوب تش��کیالت و مقررات داخلی و مصوبات هیئت مدیره در خصوص مدیران و پرس��نل 
ش��رکت با هماهنگی هیئت مدیره – پیش��نهاد افتتاح یا بس��تن هر نوع حس��اب و اس��تفاده از آن به نام ش��رکت نزد بانک های داخلی و خارجی و 

موسسات به هیئت مدیره . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )755073( 9ع

81
39
34

آگهی تغییرات شرکت آب رسانی زمزم گناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 636 و شناسه ملی 10380080570    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,14 و نامه شماره 4695 مورخ 1397,12,16 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی گناباد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده و38 تبصره به تصویب رسید -2 به ماده 3 اساسنامه ) موضوع فعالیت ( به 
ش��رح ذیل اصالح گردید : 1-عرضه خدمات توزیع آب ش��امل راهبری و نگهداری تاسیسات آب و فاضالب ، انجام امور اتفاقات و تعمیرات،نصب 
انشعابات مشترکین آب و فاضالب 2-امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها و ساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب 
، مخازن آب و ش��بکه های توزیع آب ، خطوط انتقال آب،ش��بکه های جمع آوری و انتقال فاضالب ، کانال های انتقال آب و ش��بکه های آبیاری 
و زهکش��ی اصلی ، س��ازه های دریایی و س��احلی ، جکت س��کوهای دریایی ، موج ش��کن ، الیروبی ، احداث حوضچه ها ، و اس��تخر های پرورش و 
تکثی��ر آبزیان و عملیات س��اختمانی )س��یویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب و نظای��ر آن 3-امور پیمانکاری مربوط به تاسیس��ات مکانیکی و 
هیدرومکانیکی س��د ها ، سیس��تم های سرد کننده و گرم کننده ساختمان ، تاسیس��ات و تجهیزات ساختمان )آب گاز برق و فاضالب ( و سیستم 
ه��ای انتق��ال زباله ، تاسیس��ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب ، وس��ایل انتقال )آسانس��ور پله برقی و ...( تاسیس��ات و تجهیزات 
سیس��تم های خبر و هش��دار دهنده ساختمانی و ترافیکی ، شبکه های برق و تاسیسات برقی با ولتاژ کمتر از 20 کیلو ولت ، تجهیزات آشپزخانه 
و س��لف س��رویس و رختش��ویخانه ، سیس��تم های ارتباطی رایانه ای ساختمان ، ماس��ه پاشی )سندبالس��ت( حفاظت کاتدیک ، پوشش )الینیگ( 
تاسیس��ات و تجهیزات جایگاه های CNG ، ایس��تگاه های پمپاژ آب و فاضالب و نظایر آن 4-امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری ، درخت کاری 
و جنگل داری ، ش��بکه های آبیاری و زهکش��ی فرعی ، بهس��ازی و اصالح اراضی ، آبخیزداری و آبخوان داری ، مالچ پاش��ی و تثبیت ش��ن روان، 
عملیات به زراعی ، کاش��ت و برداش��ت محصوالت عمده و اس��تراتژیک ، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاش��ت ، ایجاد فضای سبز و نگهداری و 
نظایر آن با اس��تفاده از س��رمایه و نیروی کار ، مهارت و تخصص اعضا پس از اخذ مجوز الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو صدور 

پروانه فعالیت نمیباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )755090(

9ع
81
39
57

آگهی تغییرات شرکت قند چناران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 271 و شناسه ملی10380079707     
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی م��ورخ 1398,08,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس 
جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. - موسسه حسابرس��ی مفید راهبر به شماره ملی 10861836531 به عنوان بازرس 
اصلی برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه، صورت حس��اب س��ود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 1398,04,31 
به تصویب رس��ید. - اش��خاص حقوقی زیر را برای مدت دو س��ال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند: آستان قدس 
رضوی به شناسه ملی 14004342173 سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی 10380129694 و شرکت خمیر مایه رضوی به 

شناسه ملی 10380281365
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )755059(

9ع
81
37
97

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی گوهر نگار توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12265 و شناسه ملی 10380279562    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,07,07 ونامه ش��ماره4799 م��ورخ 1398,07,15 انجمن صنفی کارفرمایی ش��رکت های                   
حمل ونقل بین المللی خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - –آقای ایمان مالداربا کد ملی 0941413632 به سمت مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره 2- خانم اس��ماء مالدار با کد 0945977026 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3 - آقای ذکریا محمدی با کد فراگیر 
98639032 به س��مت عضو هیئت مدیره ش��رکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.وکلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر ش��رکت و س��ایر موارد )ش��امل مکاتبات اداری( با ادارات و و نهادهای دولتی با امضاء ثابت مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )755074(

9ع
81
39
52

آگهی تغییرات شرکت پادیر سازه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13960 و شناسه ملی 10380296043    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,02,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 � آقای علیرضا علیزاده به کد ملی 
0943290449 به سمت رئیس هیئت مدیره 2�خانم فرزانه معین درباری به کد ملی 0933291795 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3 �آقای کوروش کریمی به کد ملی 2295328731 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )755077(

9ع
81
39
54

آگهی تغییرات شرکت اشکان لفاف توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38742 و شناسه ملی 10380543811    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,09,11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای نادر زواشکیانی به کد ملی 
0937745154 به س��مت مدیرعامل و رئییس هیئت مدیره 2- آقای هاش��م گواهی به کد ملی 0930632869 به س��مت 
نایب رئییس هیئت مدیره 3- آقای س��ید جمال ش��جاعیان حسینی به کد ملی 0940881071 به سمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو س��ال تعیین ش��دند - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و غیر بانکی و اسناد تعهدآور و مکاتبات اداری با 

امضای آقای نادر زواشکیانی )مدیر عامل و رئییس هیئت مدیره ( و مهر شرکت معتبر می باشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )755078(

9ع
81
39
55

آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24371 و شناسه ملی 10380398080    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,10,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای احمدرضا 
م��الزاده ریاب��ی 0919320414 و خانم ریحان��ه ایرانیان 0943361311  و خانم زیبا مالزاده ریابی 0924501472 به س��مت 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند. 2-آقای ابوالقاس��م حسین زاده 0919472524 بعنوان 
ب��ازرس اصل��ی و آقای محمدرضا اعظمی 0919380344 ب��ه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب 

گردیدند. -روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )755139(

9ع
81
39
61

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کاال وحدت بار خواف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 550 و شناسه ملی 14003192904    
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396,07,01 و نامه شماره 92,705, الف مورخ 96,7,20 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات 
حمل و نقل شهرس��تان خواف تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -آقای محمدمهدی آخوندی به شماره ملی 0759754365 به سمت رئیس هیئت 
مدیره آقای ابراهیم قادری ریزه ئی به شماره ملی 0740016687 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد صدیقی ایله ئی به شماره 
ملی 0769152112 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی خیراللهی به شماره ملی 0749804807 به سمت مدیر عامل ) خارج از سهامداران 
( تا تاریخ 1398,04,10میباش��د. ( کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت اعم از چک – س��فته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و 

اوراق عادی و اداری با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف )755144(

9ع
81
39
62
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سیما و سینما

اخبار جشنواره فجر 

برای انتخاب بهترین فیلم تماشاگران
نماینده خانه سینما در بخش آرای مردمی معرفی شد

سینما:خانه سینما  و  ســیما 
آرای  جمــع آوری  مســئولیت 
مردمی سی وهشتمین جشنواره 

فیلم فجر را بر عهده دارد.
براساس پیگیری های ایسنا، علی 
آشتیانی پور امسال به نمایندگی 

از خانه ســینما در بخش آرای مردمی مســئول خواهد بود. وی با تأیید 
این مطلب اعالم کرد: امسال هم خانه سینما وظیفه رأی گیری و معرفی 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را در جشنواره فیلم فجر برعهده خواهد 

داشت.
طبق اطالعات به  دســت آمده، روند رأی گیری بهترین فیلم مردمی در 
جشــنواره فجر امسال نسبت به سال گذشــته تفاوت چندانی نخواهد 

داشت، اما این کار با ضریب دقت بیشتری انجام می شود.
همچنین هر فیلمی که تا سه روز اول جشنواره حتی یک سانس نمایش 
در جدول ســینماهای مردمی نداشته باشد، از گردونه رقابت در بخش 

انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران خارج می شود.
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران در مراسم اختتامیه 

جشنواره فجر اهدا می شود.
جزئیات بیشتر در این مورد در روزهای آینده اعالم خواهد شد.

 آغاز به کار هیئت داوران 
بخش سودای سیمرغ فجر۳۸

سیما و سینما: هیئــت داوران 
بخــش ســودای ســیمرغ روز 
گذشــته بــا دریافــت حکم از  
دبیر جشــنواره، کار داوری آثار 
این بخش از ســی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر را آغاز کردند.

به گزارش روابط عمومی جشــنواره فیلم فجر، نرگس آبیار؛ نویسنده و 
کارگردان ســینما، تورج اصالنی؛ کارگردان و مدیرفیلم برداری سینما، 
عباس بلوندی؛ طراح صحنه و لباس سینما، رضا پورحسین؛ مدیرفرهنگی، 
فریدون جیرانی؛ نویسنده و کارگردان سینما، سعید راد؛ بازیگر سینما،  
محمدمهدی عســگرپور؛ کارگردان و تهیه کننده ســینما،  طهماسب 
صلح جو؛ منتقد سینما و مازیار میری؛ کارگردان سینما به عنوان اعضای 
هیئت داوران بخش مسابقه سینمای ایران )سودای سیمرغ( احکام خود را 
از »ابراهیم داروغه زاده« دبیر سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر دریافت و 

بازبینی آثار این بخش را در آستانه آغاز جشنواره، شروع کردند.
 در این دوره ۲۲ فیلم بلند سینمایی در بخش سودای سیمرغ پذیرفته 
شده اند. سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن همزمان 
با چهل ویکمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی به دبیری »ابراهیم 

داروغه زاده« برگزار خواهد شد.

 اکران های ویژه برای نابینایان، ناشنوایان
و معلوالن

سیما و سینما: مسعود نجفی، 
مدیر روابط عمومی جشــنواره 
فیلم فجر از اکران های ویژه برای 
نابینایان، ناشــنوایان و معلوالن 
خبــر داد. بــه گزارش ســایت 
جشنواره فجر، مسعود نجفی در 

بخشــی از برنامه »نقد سینما« درباره اکران های ویژه جشنواره خبر داد 
و گفت: امسال اکران ویژه ای برای نابینایان، ناشنوایان و معلوالن داریم. 
سالنی در »ایران مال« داریم که فیلم ها روزی سه سانس به صورت جدا 
برای این دوســتان نمایش داده می شود. برای نابینایان شرح متن دارد، 
برای ناشنوایان با زبان اشاره و در ۱۰ روز نمایش فیلم ها را خواهیم داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره  تکرار فیلم های جشنواره فجر 
در روز بعد در پردیس ملت توضیح داد و گفت: امسال برای اولین بار در 
سینمای رسانه تکرار فیلم ها را داریم. برخی از همکاران رسانه ای معموالً 
فیلم ها را از دست می دهند و امسال با توجه به سالن های جدیدی که در 

ملت اضافه شده، دو سالن برای تکرار فیلم های روز قبل است.

 پخش زنده اختتامیه جشنواره فیلم فجر
در »سینمایش«

ایسنا: »ســینمایش« عنــوان 
برنامه ای است که در ایام سی و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر هر 
شب از شبکه نمایش روی آنتن 
می رود. تهیه کننــده این برنامه 
رویکرد »سینمایش« را حمایت 

از فیلم اولی ها و همچنین سینمای مستند عنوان می کند.
حامد باقری درباره  رویکرد امسال این برنامه نسبت به فیلم های سی وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر، می گوید: امسال رویکرد برنامه هم اطالع رسانی است و 
هم حمایت از فیلم  اولی ها، سینمای مستند و فیلم کوتاه. همچنین نقد و 

تحلیل فیلم های بلند را هم مثل همیشه در دستور کار داریم.
تهیه کننده »ســینمایش« که این برنامه را به صورت تولیدی روی آنتن 
می برد، با تأکید بر اینکه ترجیح خود او پخش برنامه ای تولیدی اســت تا 
زنده، درباره علت این امر توضیح می دهد: در برنامه تولیدی بر عناصر تولیدی 

و مفهومی تسلط دارم و می توانم اشراف بیشتری بر برنامه داشته باشم.
باقری در پاســخ به این پرسش که با توجه به تولیدی شدن ویژه برنامه 
شبکه نمایش برای جشنواره فیلم فجر ۹۸، آیا همچنان احتمال پخش 
زنده اختتامیه این جشــنواره همانند ســال های گذشــته وجود دارد، 
می گوید: قاعدتاً امسال هم شبکه نمایش پخش زنده اختتامیه جشنواره 

فجر را خواهد داشت و برنامه ریزی آن انجام شده است.
وی در پایان درباره  تأثیر بهبود روابط  تلویزیون و سینما بر کیفیت آثار، 
گفت: تلویزیون نسبت به سینما رویکرد حمایتی دارد و بهبود روابط این 

دو رسانه به نفع هر دو است و می تواند اتفاق خوبی باشد.
برنامه تولیدی »سینمایش« به تهیه کنندگی و کارگردانی حامد باقری تنها 

در ۲۰ دقیقه به اخبار و رویدادهای روزانه جشنواره فیلم فجر می پردازد.
بخش اصلی این برنامه گفت وگو با کارگردانانی اســت که در جشنواره 
امسال حضور یافته اند. مازیار فکری ارشاد، مجری و کارشناس سینمایی، 

اجرای این برنامه و گفت وگو با میهمانان را بر عهده دارد.
»ســینمایش« تا پایان جشنواره هر شب از ســاعت ۲۲:۳۰  روی آنتن 

شبکه  نمایش می رود.

 ســیما و ســینما/ زهره کهنــدل  فیلم 
»لباس شخصی« ســاخته امیرعباس ربیعی که در 
بخش نگاه نو سی وهشــتمین دوره جشنواره فیلم 
فجر حضور دارد، فیلمی تاریخی  سیاســی است و 
به اتفاقات دهه 6۰ و فعالیت پیچیده حزب توده در 
ایران می پردازد. در خالصه داســتان این فیلم آمده 
است: بهترین حربه برای ضربه، دوستی است، چون 
پیچیدگی در سادگی اوســت. به لباس شخصی ها 
بیشتر شــک کن! فیلم سینمایی »لباس شخصی« 
به تهیه کنندگی حبیب والی نژاد، نخســتین تجربه 
فیلم بلنِد ربیعی در مقام کارگردان است. این فیلم 
تازه ترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان اوج 
است که نگارش فیلم نامه آن نیز توسط ربیعی انجام 
شده است. پیش بینی می شود این فیلم سینمایی 
یکی از آثار پر سروصدای جشنواره فیلم فجر امسال 
باشد. درباره فیلم »لباس شخصی« و حضور نخست 
کارگردان آن در جشــنواره فیلم فجر با امیرعباس 

ربیعی گفت وگو کردیم که می خوانید. 

 فیلم نخست شــما موضوعی سیاسی و 
تاریخی دارد، عنوان »لباس شخصی« برای این 

فیلم از کجا آمد؟
لباس شخصی در معنای مصطلح جامعه به نیروهای 
امنیتی گفته می شــود که در ظاهر فعالیتشــان 
مشخص نیست. در وهله اول نام جذابی برای خودم 
بود و از این حیــث که ما هم در فیلم یک موضوع 
امنیتــی را دنبال می کنیم مرتبط با اثر اســت، اما 
جنبه های دیگری دارد کــه اگر بازگو کنم قصه لو 
می رود و دوســت دارم مخاطب خودش با تماشای 

اثر به انتخاب این عنوان پی ببرد.

 چرا پرداختن به اتفاقات تاریخی دهه 60 با 
توجه به حساسیت هایی که دارد، مورد توجه 

شما قرار گرفت؟
پرداختــن به موضوعات سیاســی، عالقه من بوده 
و فیلم های کوتاهی که ســاختم نیز ژانر سیاســی 
داشته  است. در واقع ژانر مورد عالقه سینمایی من 
موضوعات سیاسی اســت. اگرچه موضوعات تاریخ 
معاصر با رگه های سیاسی با چالش روبه روست، من 

هم این را می دانستم و ریسک آن را پذیرفتم. 

شما در فیلم »لباس شخصی« به فعالیت های 
حزب توده در ایران اشاره دارید، چرا پرداختن 
به این موضوع برایتان اهمیت داشــت؟ آیا 
از  برای روایت های ســینمایی  امروز  فضای 
اتفاقات تاریخی و سیاسی دهه 60 آماده است؟ 
موضوع فیلم برایم جذاب بود نه اینکه حزب توده 
برایم جذابیت داشته باشد. قصه فیلم و آن واقعیت 
تاریخی از نظر دراماتیک برایم جذابیت داشت که 
ســراغ این موضوع رفتم. به نظرم این موضوعات 
عالوه بر اینکه برای فیلمســاز جذاب اســت برای 
مــردم هم جذابیــت دارد و حرف هایی دارد که با 
توجه به مســائل سیاســی و اجتماعی روز به درد 

مردم می خورد.

 به دلیل حساسیت موضوع نگران سانسور 
یا توقیف فیلمتان نیستید؟

واقعیت این است که سعی کردم نگاه بی طرفانه ای 
به ماجراهای آن دوره داشــته باشم نه نگاه صفر و 
صدی، البته بخش هایی در فیلم وجود دارد که نگران 
سانسور آن قسمت ها حتی در جشنواره فیلم فجر 
هستم، چون یکی دو روز مانده به برگزاری جشنواره 
درباره برخی ســکانس های فیلم بحث داشــتیم 
که ممکن است حذف شــود. نگرانی من درباره دو 
سکانس از فیلم است که شاید در پخش جشنواره 
فجر هم حذف شود، اما امیدوارم فیلم بدون حذفیات 

روی پرده برود.  

 معموالً فیلم های سیاســی و تاریخی در 
چند ســال اخیر گرفتاری هایی هم در اکران 

داشته اند؟
مســئله اکران پروسه ای اســت که بخش زیادی از 
آن ربطــی به فیلم ندارد و اگر اجازه بدهند که یک 
فیلم در شــرایط عادالنه ای اکران شود، موضوعات 
سیاسی و تاریخی از موضوعات کلیشه ای اجتماعی 
برای تماشاگر جذاب تر است، ولی بسیاری از شرایط  

اکران، دست فیملساز نیست. 

 برای جمع آوری اطالعات آرشیوی و نگاه 
دقیق تر به آن مقطع تاریخی از چه نهادهایی 
مشــاوره و راهنمایی گرفتید و برای اینکه 
به روایت منصفانه تــری از اتفاقات آن مقطع 

برسید، چه کردید؟
برای جمع آوری اطالعات فیلم سراغ مصاحبه های 
شــفاهی از مأموران امنیتی ســال های 6۱ رفتم و 
برگه های بازجویی های برخــی اعضای حزب توده 

همچون آقایان کیانوری، طبری، عمویی، هوشنگ 
اسدی، رحمان هاتفی و مهدی پرتوی را خواندم. با 
آقای پرتوی که رئیس وقت حزب توده بود ساعت ها 
گفت وگو داشــتم و ســعی کردم روایت منصفانه 
خودم را از تمام این وقایع بنویسم. خوبی این واقعه 
تاریخی که در ســال های 6۱ و 6۲ رخ داد، این بود 
که طرف های درگیر ماجرا زنده بودند و می توانستم 
بی واسطه سراغشان بروم. اگرچه منابع مکتوب زیاد 
است، اما آدم هایی که درگیر ماجرا بودند برایم اولویت 
داشتند که البته تعامل با آن ها کار آسانی نبود. باید 
تمام جنبه های تحقیق را بــدون اینکه مالحظات 
طیف خاصــی را در نظر بگیرم، اعمال می کردم که 
همین امر موجب می شــد گاهی تحت فشار قرار 
بگیرم، اما خوشحالم که تکلیفم با خودم و فیلم معلوم 
بود و تمام تالشم را کردم که ممیزی از هیچ طیف 
و گروهی نداشته باشم. امیدوارم این انصافی که در 
پروسه تحقیق رعایت شده را تماشاگر هم درک کند، 
هرچند ممکن است برخی افراد اهل مطالعه نقطه 
نظرات خاص تری داشته باشند، آن هم به این دلیل 
است که آن ها به منابع موجود دسترسی داشته اند، 
در صورتی که من با آدم های درگیر با ماجرا ارتباط 
مستقیم داشــتم. خوشــحالم که فیلم ما خنثی 
نیست، اتفاقاً بحث برانگیز است و می توان گفت فیلم 

جسورانه ای ساختیم.

 شما در این فیلم از بازیگران شناخته شده 
استفاده نکردید، دلیلش چه بود؟ 

مــن در فیلم های کوتاهــم نیز با بازیگــران تئاتر 
کار کردم  و برای ســاخت این فیلم سینمایی هم 
می خواستم همین مســیر را ادامه دهم. با توجه به 
اینکه موضوع فیلم، یک موضوع معمایی امنیتی بود 
ترجیح دادم از بازیگرانی استفاده کنم که تماشاچی 

خیلی آن ها را نمی شناسد.

 آیا بــازی گرفتن از این بازیگران برای کار 
تاریخی دشوار نبود، چون برخی از آن ها سابقه 
حضور جلو دوربیــن را  ندارند یا اینکه بازی 
تئاتری ها برای کار سینمایی ممکن است کمی 

اگزجره باشد؟
اگر توانایی بازیگران تئاتر بیشتر از بازیگران سینما 
نباشد، کمتر نیســت. بازیگران این فیلم بچه های 
بسیار بااستعدادی بودند. مدیوم سینما را به خوبی 
می شناســند و خیلی از آن ها بازی جلو دوربین را 
تجربه کردند یعنی در فیلم های کوتاه یا فیلم های 
هنر و تجربه بازی داشتند. من از تجربه بازی گرفتن 
از این بازیگــران خیلی راضی هســتم و حتماً در 

کارهای بعدی هم این مسیر را ادامه می دهم.

ساخت فیلم های تاریخی به دلیل طراحی 
صحنه و لباس و گریم بازیگران، دشــوارتر و 
پرهزینه تر از ساخت فیلم های اجتماعی است، 

از سختی های تولید فیلم برایمان بگویید.
ســاخت فیلم های تاریخی از لحاظ تولیدی بسیار 
سخت اســت، چون در این دهه ها همه چیز تغییر 
کرده چه از نظر معماری و چه از نظر جنس آدم ها، 

نــوع لباس پوشــیدن، حرف زدن یــا حتی مدل 
رفتارشــان. بازسازی این ها بسیار دشوار بود، اما کار 

سخت برای یک فیلمساز جذاب است. 

 فیلم شــما با حمایت سازمان اوج ساخته 
شده  و ســازمان هنری اوج در این سال ها 
تأثیر مثبت و مؤثری در حمایت از ساخت آثار 
سینمایی فاخر داشته به ویژه آثار استراتژیک 
که جایشان در سینمای ایران خالی بود، ولی 
این فیلم ها با وجود مضمون و ساختار خوبی 
که داشــتند با هجمه »فیلم سفارشــی« یا 
»فیلم حکومتی« روبه رو شدند، به نظر شما 
در ســینمایی  که از فقر آثار استراتژیک رنج 
می برد، سفارشی بودن یک فیلم خوب یا بد 

است؟
به نظرم فیلم سفارشــی بد است یعنی فیلمی که 
کارگردان دغدغه ای درباره آن ندارد و ســرمایه گذار 
بــه او ســفارش می دهد و می گویــد »دغدغه مرا 
بساز!« خوب نیســت در واقع سفارش به این معنا 
کار درستی نیست. اینکه نهادهای فرهنگی کشور 
از یک فیلمســاز حمایت کنند، معنایش سفارش 
نیست. اگر فیلمســازی بخواهد دغدغه خودش را 
بسازد، چنین نهادهایی وظیفه حمایتی دارند به این 
شرط که دغدغه آن فیلمساز، ارزشمند باشد. از این 
منظر فیلم »لباس شخصی« به معنای فیلم سفارشی 
نیست، چون کارگردان دارد دغدغه اش را می سازد. 
نهاد روایت فتح بودجه فیلم های شهیدآوینی را تأمین 
می کرد، ولی هیچ وقت به فیلم های آوینی سفارشی 
نمی گوینــد، چون جهان فیلم هــا از درون خود او 
برمی خواســت، در واقع آوینی دغدغه و زندگی اش 
را در فیلم هایش می ســاخت حتی اگر روایت فتح 
هم بــه او کمک نمی کــرد، او فیلم های خودش را 
می ساخت. فیلم های کوتاهی که ساختم با محوریت 
ژانرهای سیاســی و نگاه خودم بوده است و در فیلم 
»لباس شخصی« هم این نگاه وجود دارد. هیچ نهاد 
و سازمانی به من سفارش ساخت این فیلم را نداده 
است. موضوع فیلم دغدغه شخصی من بود و سازمان 

اوج از کار حمایت کرد.

 از فیلم شــما به عنوان یکی از امیدهای 
جشنواره فجر امسال یاد می شود، امیدی به 

بردن سیمرغ دارید؟
همین که فیلم در جشنواره فجر حضور دارد برایم 
جذاب و مهم اســت. منتظرم پــس از پخش فیلم 
تماشاچی را رصد کنم که با اثرم چطور مواجه شده 
که هم جذاب اســت و هم دلهره آور. خیلی به بردن 
ســیمرغ فکر نمی کنم، برایم مهم است که فیلمم 
مورد توجه مخاطبان جشنواره چه مخاطبان خاص 
همچون جامعه هنری و منتقدین و چه مخاطب عام 
قرار بگیرد، چون سیمرغ یعنی نگاه جمع محدودی از 
متخصصان که هیئت داوران هستند و گاهی اعمال 
سلیقه و فشــار بیرونی هم در انتخاب آثار اثرگذار 
است. ســیمرغ اصلی من بازخورد خوب فیلمم از 

سوی مخاطبان جشنواره است. 

برش

خنثی  ما  فیلم  که  خوشحالم 
نیست، اتفاقاً بحث برانگیز است 
و می توان گفت فیلم جسورانه ای 

ساختیم

آشنایی با آثار مستندی که در جشنواره فجر سی وهشتم اکران می شوند

از »بانو« تا »قصه دختران فروغ«
سیما و سینما: ماجرای ازدواج بیماران اعصاب و روان، مشکالت 
دختران تیم ملی »اسکیت هاکی« ایران تا تردیدهای یک طلبه 
برای معمم شــدن و تالش مجرمان کانون اصالح و تربیت برای 
اجرای نمایش تئاتر خــارج از فضای زندان از جمله موضوعاتی 
است که در مستندهای حاضر در جشنواره فیلم فجر روی پرده 
خواهند رفت. در ســی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در کنار 
آثار سینمایی بلند ۱۰ اثر مستند نیز به نمایش درخواهند آمد و 
توسط هیئت داوران ارزیابی خواهند شد. این ۱۰ اثری که امسال 
به جشنواره فیلم فجر راه پیدا کردند همه در سیزدهمین جشنواره 
سینماحقیقت که آذرماه امسال برگزار شد حضور داشتند و روی 
پرده رفتند. بر همین اساس به گفته عوامل جشنواره فیلم فجر، 
برای اکرانشان در سینمای رسانه نشست خبری برگزار نخواهد 
شد. مستندهای حاضر در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر هر 
روز در آخرین باکس اکران فیلم در سینمای رسانه پخش خواهند 
شــد. در ادامه به معرفی ۱۰ فیلم مستندی که امسال در بخش 
مستندهای ســی و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارند، 

خواهیم پرداخت.

 مستند »بانو« 
به  کارگردانی و تهیه کنندگی محمد حبیبی منصور روایتی ۸۲ 
دقیقه ای از زندگی پُرفراز و نشیب بانویی به نام عصمت است که 
پس از ازدواجی عجیب، وارد دنیایی جدید می شود و با سختی ها 
و مشــکالت پیچیده ای روبه رو می شود. او حاال پس از 6۰ سال 

زندگی در اهواز، به یک قهرمان تبدیل شده است.
حبیبی منصور که پیش از این تجربه ساخت فیلم های دیگری 
مانند »صیادان عشــق«، »نقطه رهایی«، »داســتان آینده« و 
»معلم« را داشته، درباره ساخت این اثر که آن هم مستند پرتره 
است، معتقد است: این گونه فیلم ها درباره قهرمان هایی از جنس 
خودمان اســت. افرادی که ویژگی های یک قهرمان را دارند به 
عنوان الگو برای همه افراد یک جامعه دست یافتنی هستند. ما 
باید قهرمانی را معرفی کنیم که از اجتماعمان دور نباشــد. این 
مستند در سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت برای نخستین بار 

روی پرده رفت و نامزد بهترین تدوین شد.

 مستند »پروژه ازدواج«
به کارگردانی حسام اســالمی و عطیه عطارزاده و تهیه کنندگی 
مرکز گسترش ســینمای مســتند و تجربی که در یک مرکز 
نگهداری از بیماران اعصاب و روان فیلم برداری شده است. روایتی 
از مطرح شدن پیشنهاد ازدواج بیماران در این مرکز و مخالفت ها 

و مشکالت زیادی است که در مواجهه با آن رخ می دهد.
حسام اسالمی که یکی از کارگردانان این اثر ۸۰ دقیقه ای است در 
توضیح داستان و نوع روایت این اثر با بیان اینکه »این فیلم یک 
مستند عشقی-علمی است که حرفی برای گفتن دارد«، می گوید: 
ما دلمان می خواست فیلم عاشقانه ای بسازیم که به روابط آدم ها 
نزدیک شویم و مسائل را باز کنیم، ولی از طرفی بستری که فیلم 
در آن شکل می گرفت یک مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان 
بــود که بحث علمی را دنبال می کرد و به همین خاطر تصمیم 

گرفتیم آن را هم  وارد مستند کنیم.

این اثر در سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت به نمایش درآمد 
و توانست یکی از پرمخاطب ترین مستندهای این جشنواره باشد. 

 مستند »جایی برای فرشته ها نیست«
 ساخته سام کالنتری و تهیه کنندگی محمد شکیبانیا که برای 
نخستین بار در جشنواره حقیقت به نمایش درآمد و نامزد بهترین 
مستند بلند، بهترین تصویربرداری، بهترین صدا، بهترین تدوین، 
بهترین موسیقی و جایزه بهترین موسیقی و بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران را دریافت کرد، اکنون در بخش آثار مستند  جشنواره  
فجر نمایش دارد. سام کالنتری که پیش از این اثر تجربه ساخت 
آثاری مانند »از خانه شماره ۳۷«، »مانکن های قلعه حسن خان«و 
»مســابقه گاراژ ۸۸۸ « را در کارنامه کاری خود دارد، در »جایی 
برای فرشــته ها نیســت« فیلمی با موضوع دختران تیم ملی 
»اســکیت هاکی« ایران اســت. کالنتری دربــاره این اثر اظهار 
می کند: هر فیلمی که درباره  زنان و دختران ایرانی ساخته شود 
و بتواند توانمندی ها، قدرت و عملکردشان را در اجتماع به تصویر 
بکشد، اتفاق مهمی است. من هم به عنوان کارگردان، اگر بانوان 
را به عنوان سوژه کارهایم برای ساخت فیلم انتخاب می کنم، باید 
سعی کنم سختی ها، مشکالت و توانمندی های آن ها را به تصویر 
بکشم. »جایی برای فرشته ها نیست« محصول مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی است.

 مستند »خسوف«
به کارگردانی محسن استادعلی و تهیه کنندگی محسن استادعلی 
و مســعود زارعیان که برای نخستین بار در جشنواره بین المللی 
سینماحقیقت نمایش داشت و توانست جایزه بهترین کارگردانی 
را از آن خود کند، اکنون در بخش مســتند ســی و هشتمین 

جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

 مستند »خط باریک قرمز« 
ساخته فرزاد خوشدست و تهیه کنندگی نگار اسکندرفر  بر مبنای 
تئوری تأثیر سایکودرام بر کاهش خشونت و تأثیرات مثبت آن بر 

تغییر شخصیت افراد بزهکار و مجرم طراحی شده و داستان این 
مســتند درباره یک گروه نوجوان بزهکار است که از میان ۱۷۰ 
مجرم در کانون اصالح و تربیت انتخاب می شوند و با کمک چند 
مربی نمایشی آموزش داده می شوند. »خط باریک قرمز« تاکنون 
موفق به دریافت جوایزی مانند بهترین فیلم هنرو تجربه، بهترین 
فیلم با موضوع آسیب های اجتماعی، بهترین فیلم برداری و نیز 
جایزه ویژه در سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت شده و عالوه 
بر آن در جشــنواره های خارجی و بین المللی نیر موفقیت هایی 

کسب کرده است.

 مستند »زمستان است«
 فیلم جدید مهــرداد زاهدیان، او پیش از این تجربه ســاخت 
آثاری مانند »مسیح در جلفا«، »میدان نقش جهان«، »حلقه های 
گمشده«، »خاطرات روی شیشه«، »لوله های فنوگراف«، »میدان 
بی حصار«، »تهران فردا« و»خش خش بی خا و شین« را دارد که 

نشان دهنده عالقه او به تاریخ و مکان هاست.
به گفته برخی منتقدان »زمســتان است« روایت تاریخ خیابان 
الله زار است. فیلمی چندالیه که سطح آگاهی تماشاگر خود را به 
چالش می کشاند. الیه اول فیلم داستان متولد شدن یک خیابان 
است که در آینده تبدیل به مرکز ثقل فرهنگ و هنر ایران می شود 
، امــا جلوتر که می رویم می بینیم الله زار خیابان تجدد، خیابان 
معماری و خیابان مشروطه خواهی است. خیابانی است که عمرش 
با کودتای ۲۸مرداد به پایان می رســد و پس از آن با پیرمردی 

مواجه هستیم که فقط با خاطرات گذشته اش زندگی می کند. 

 مستند »زندگی میان پرچم های جنگی« 
ساخته محسن اسالم زاده به موضوع حضور داعش در افغانستان 
می پردازد. او که برای ســاخت این اثر ســختی های بسیاری را 
متحمل شــده در این باره می گویــد:  به دنبال کنجکاوی هایی 
که درباره  حضور داعش در افغانستان داشتم، چند سفری برای 
تحقیق به افغانســتان رفتم و با محلی ها صحبت کردم. تناقض 
میان حرف هایی که  شــنیدم موجب شد تا خودم به یکسری از 

مناطق سر بزنم تا در جریان امور قرار بگیرم.
او که در مستند قبلی خود به نام »تنها میان طالبان« در همین 
فضا کار کرده بود توضیح می دهد: در آن مســتند نتوانستم به 
زندگی مردم بپردازم، ولی این بار تالش کردم به محیط اطراف 
توجه کرده و تا حد ممکــن زندگی مردم را میان این جنگ ها 
روایت کنم. در افغانســتان مناطقی وجود دارد که هر روز دست 

یک قدرت است و سرنوشت زندگی مردم را تعیین می کند. 

 مستند »عالیجناب« 
ســاخته ســجاد ایمانی و تهیه رضا دانش پژوه و سجاد ایمانی، 
روایت زندگی قهرمان ملی بوکســی اســت که در زندگی خود 
دچار مشــکلی بزرگ شــده و در پی حل آن است. در واقع یک 
قهرمان ملی بوکس به خاطر درمان نازایی و نداشتن شغل دچار 
بحران و فروپاشــی می شود. سجاد ایمانی درباره ساخت این اثر 
می گوید : حدود دوماه در خانه ســوژه موردنظر ساکن بودم و با 
آن ها زندگی کردم تا بتوانم سکانس های مورد نظر را فیلم برداری 
کنم. زمان زیادی را برای رسیدن به نتیجه مطلوب سپری کردم، 
چون همیشه تالش می کنم از نزدیک با سوژه هایم زندگی کنم. 
در شهرســتان ها اتفاقات بد زیاد شده است. در شهرهای بزرگ 
شغل های زیادی وجود دارد، ولی در شهرستان ها این طور نیست 
در نهایت کســی که بتواند زمین بزرگی برای کشاورزی داشته 
باشد یا کارمند باشد شرایط نسبتاً مناسبی دارد، اما در تهران افراد 
حتی با یک موتور هم می توانند پول دربیاورند، اما در شهرستان ها 
شغل چندانی وجود ندارد و اتفاقات غیراخالقی رفته رفته عادی 

می شود، چون چاره دیگری برای پول درآوردن نیست.

 مستند »مهدی عراقی را بکش«
 به کارگردانی عبدالرضا نعمت اللهی که اولین تجربه کاری اوست، 
مستندی درباره  مهدی عراقی، مردی که فعالیت سیاسی اش را با 
فدائیان اسالم شروع کرد، به امام خمینی )ره( پیوست و در شهریور 

۵۸ توسط گروهک فرقان ترور شد، است.
عوامل این فیلم ۹۰ دقیقه ای شــامل پژوهشگر: سیدمصطفی 
حسینی، فیلمبردار: بهادر خردمندکیا و محمدبنکدار، صدابردار: 
بهادر خردمندکیا، تدوینگــر: عبدالرضا نعمت اللهی، صداگذار و 
آهنگساز: هدایت احمدزاده، تهیه کننده: عبدالرضا نعمت اللهی، 
عوامل ســاخت این اثر بودند که برای نخستین بار در جشنواره 

سینماحقیقت روی پرده رفت.

 مستند »قصه دختران فروغ« 
به زندگــی دخترانی بدپرســت در خانه کــودک و نوجوان 
فروغ محبت مشــهد می پردازد که منجر به شکایت آن ها از 
سرپرست مؤسسه و کالبدشــکافی زنجیره بدسرپرستان در 
زندگی آن ها می شــود. در واقع این مســتند روایتگر زندگی 
دختران و پسران بدسرپرست ساکن شهر مشهد است. آن ها 
مدت زمان زیادی همراه با یک زوج در یکی از مراکز خصوصی 
وابسته به بهزیستی زندگی می کنند. پس از گذشت چند سال 
تعدادی از جوانــان این مرکز علیه این زوج که زمان طوالنی 

پدر و مادر خودشان می دانستند، شکایت می کنند. 

مستند

گفت وگو با امیرعباس ربیعی، نویسنده و کارگردانی که با فیلمی تاریخی سیاسی به جشنواره امسال آمده است

سفر به دهه 60 با »لباس شخصی«
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